ACTA NÚM. 44. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2013
Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 3 de desembre de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President accidental
Sr. Joan Segado Cano
Vocals
Illm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Secretària accidental
Sra. Mercè Roquer i Compte
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Excusa assistència
Illm. Sr. Salvador Prat i Asensio

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 26
de novembre de 2013.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 26 de novembre de 2013, sense formular-se rectificació ni observació de
cap mena.
-------------------Acord núm. 2.

Propostes aprovació expedients de contractació i plecs de
clàusules

Acord núm. 2.1. Proposta aprovació expedient de contractació i plecs de clausules
contracte subministrament material oficina.
ALCALDIA
LTL_13/ 51

Proposta de l’Alcaldia
Exp.1405/13 Ctc.117-13. Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la necessitat
d’iniciar un procediment de contractació per a dotar els diferents departaments de

l’Ajuntament de material d’oficina, paper i material amb logotip.
Atès que per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, d’acord amb allò que estableixen els articles 169 i
concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que juntament amb el plec general, aprovat per Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 169 i concordants del TRLCSP.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
D’OFICINA PER A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, amb un pressupost total de
SETZE MIL DOS-CENTS EUROS (16.200,00€) més TRES MIL QUATRE-CENTS DOS
EUROS (3.402,00€) corresponents al 21% d’IVA, pel període de dos anys.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord
amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26
9202 22000 del pressupost per a 2014 per un import de NOU MIL VUIT-CENTS UN
EUROS (9.801,00€).
CINQUÈ. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26
9202 22000 del pressupost per a 2015 per un import de NOU MIL VUIT-CENTS UN
EUROS (9.801,00€).
SISÈ. Sol·licitar oferta com a mínim a tres empreses, persones físiques o jurídiques,
capacitades per a la realització de l’objecte del contracte.
SETÈ. Notificar aquest acord a la UT Contractació, al departament de copisteria, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 2.2. Proposta aprovació expedient de contractació i plecs de clàusules
contracte subministrament furgonetes brigada

VIA PÚBLICA
LTL_13/ 56

Proposta de la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics

Exp.1513/13. Ctc.125-13. Atès que aquest Ajuntament necessita contractar
subministrament de quatre furgonetes per al parc mòbil de la brigada municipal.

el

Atès que per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment
OBERT, d’acord amb allò que estableixen els articles 157 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, que juntament amb el Plec general aprovat pel Ple en el seu dia, ha de regir
l’adjudicació i execució del contracte.
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 157 i concordants del TRLCSP.

Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de quatre (4)
furgonetes per al parc mòbil de la brigada municipal, amb un pressupost de
CINQUANTA-QUATRE
MIL
CINC-CENTS
QUARANTA-CINC
EUROS
AMB
més
ONZE MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (54.545,46€)
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (11.454,54€)
corresponent al 21% d’IVA, mitjançant procediment obert.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions
Tècniques, que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir
l’adjudicació i execució del contracte.
TERCER. Aprovar l’autorització (A) de despesa per un import de SEIXANTA-SIS MIL
EUROS (66.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43L33 155 62400 del
pressupost per a 2013.
QUART. Obrir el procediment de licitació mitjançant la publicació del corresponent anunci
de licitació al BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a la brigada municipal, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

--------------------

Acord núm. 3.

Propostes adjudicació contractes

Acord núm. 3.1. Proposta
aprovació
COMUNICACIONES, SL

adjudicació

contracte.

ASAC

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
LTL_13/ 52

Proposta de la Regidoria de Comunicació
Exp.644/13 Ctc.122-13. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 30
de juliol de 2013, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques del contracte de serveis per portar a
terme la creació d’una intranet municipal virtual dins del Projecte d’administració
electrònica, modernització administrativa i viver d’empreses virtual de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat. Projecte que és cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l’Eix 1 del Programa Operatiu FEDER
Catalunya 2007-2013 i per la Diputació de Barcelona.
Vist allò que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general, de data 25 d’octubre de
2013, d’obertura i valoració dels mèrits discrecionals, de dates 4 i 5 de novembre de
2013 i dels mèrits reglats, de data 8 de novembre de 2013, on la mesa acorda
proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte de serveis a l’empresa ASAC
COMUNICACIONES, SL.
Vist el requeriment de data 12 de novembre de 2013, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011.
Atès que s’han presentat els documents següents:
Acreditació del compliment de les obligacions tributàries
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 900,00€).
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicitat de la licitació (d’import
137,55€)

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per portar a terme la creació d’una intranet
municipal dins del Projecte d’administració electrònica, modernització administrativa
i viver d’empreses virtual de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’empresa ASAC

COMUNICACIONES, SL, amb un pressupost de DIVUIT MIL (18.000,00€) més TRES MIL
SET-CENTS VUITANTA EUROS (3.780,00€) corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
22J89 9203 64100 del pressupost municipal per a l’exercici 2013 per un import de
VINT-I-UN MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS (21.780,00€).
TERCER. A la factura que el proveïdor lliuri a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, és
imprescindible que consti la següent referència: “Exp.644/13”.
QUART. Notificar aquest acord l’adjudicatari, a la resta de licitadors, a la Regidoria de
Comunicació, al departament del TIC, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.2. Proposta aprovació adjudicació contracte menor. SEÑALES GIROD,
SL.
SEGURETAT CIUTADANA
MVT_13/ 104

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Exp.1564/13. Ctc.114-13. Vist l’informe emès per l’inspector en cap de la Policia Local de
data 24 d’octubre de 2013, referent a la necessitat de contractar una empresa per al
subministrament de material per al manteniment i reparació de la senyalització vertical de
diferents vies de la nostra vila.
Atès que s’han presentat tres ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb registre
general d’entrades en aquest Ajuntament número 9.686,9.690 i 9.803.
Atès que l’empresa SEÑALES GIROD, SL, ha presentat l’oferta que millor satisfà els
interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 35 441 22199 del pressupost municipal per a l’exercici
de 2013, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 9, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura
corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases
d’execució del pressupost (BEP).

En virtut de tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

PRIMER. Adjudicar el contracte menor per al subministrament de material per al
manteniment i reparació de la senyalització vertical de diferents vies de la nostra vila, a
l’empresa SEÑALES GIROD, SL, per un import de QUINZE MIL SET-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS (15.798,09€) més TRES MIL TRES-CENTS
DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (3.317,60€) corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de DINOU MIL
CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (19.115,69€) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 35 441 22199 del pressupost municipal per a l’exercici 2013.
TERCER. L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i
presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la
Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, i a la base 19
de la BEP, les dades següents:










Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de Govern
Local, NIF P-0814600-C)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. (En
aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és la
Regidoria de Seguretat Ciutadana).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

“A més, és imprescindible que consti la següent referència: Exp. 1564/13”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords al Regidor de Seguretat Ciutadana, a l'Inspector Cap
Policia Local acompanyats d'una còpia de l'informe conjunt de Contractació i Intervenció.
SISÈ. Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa adjudicatària, a la UA
Policia Local, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Propostes aprovació pròrroga contractes

Acord núm. 4.1. Proposta aprovació pròrroga contracte assegurança responsabilitat
civil. ZURICH INSURANCE PLC, SL.

ALCALDIA
LTL_13/ 53

Proposta de l’Alcaldia

Exp. 1328/10. Ctc.120-13. Atès que l’adjudicació de l’assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de la qual és prenedora l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies de l’ACM que s’hi adhereixen va ser adjudicat a la mercantil Zurich Insurance
PLC, portant a terme la mediació d’aquesta la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados,
Correduria de Seguros, SL.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent, de data 27 de
desembre de 2010 va aprovar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
Atès que l’esmentada assegurança te efectes a partir del dia 4 de gener de 2011
amb durada anual i per un termini de quatre anys prorrogable fins a un any més.
Atès que la Junta de Govern Local en dates 20 de desembre de 2011 i 28 de desembre de
2012 va aprovar una primera i segona pròrroga respectivament de l’esmentat contracte.
Atès que l’import de la renovació de l’esmentada pòlissa es calcula en base al
pressupost consolidat més les inversions de cada any de la Corporació.
Vist l’informe de la UT Contractació de data 20 de novembre de 2013.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER. Prorrogar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, adjudicat a la mercantil Zurich
Insurance PLC, portant a terme la mediació d’aquesta la corredoria Ferrer & Ojeda
Asociados, Correduria de Seguros SL. L’import anual per a l’any 2014 serà de VINT-I-TRES
MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (23.176,09€) import exempt d’IVA,
amb les mateixes condicions del contracte actual amb efectes del dia 4 de gener de 2014.
SEGON. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) de VINT-I-TRES MIL
CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (23.176,09€) a nom de Zurich
Insurance PLC, essent l’endossatari Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de
Seguros, SL amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26 9202 22400 del pressupost
per a 2014.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), a Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL, al departament de
Serveis Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.2. Proposta aprovació pròrroga contracte assegurança flota de
vehicles. MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SA
ALCALDIA
LTL_13/ 54

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1331/10 Ctc.121/13 Atès que la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de
2010 va aprovar l’adjudicació del contracte d’assegurança de la flota de vehicles dels
diferents departaments d’aquest Ajuntament a MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. per un termini de dos anys, prorrogable per períodes
anuals, de manera expressa i per mutu acord, sense que la durada global pugui superar els
quatre anys.
Atès que la Junta de Govern Local en data 28 de desembre de 2012 va aprovar la pròrroga
de l’esmentat contracte pel termini d’un any a comptar del dia 1 de gener de 2013.
Atès que FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS
REASEGUROS, SA, com a Correduria d’Assegurances, ens ha fet arribar escrit amb
registre general d’entrades d’aquest Ajuntament de data 19 de novembre de 2013 i número
10688.
Vist allò que disposa l'art. 198 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en referència a la durada del
contracte i les seves possibles pròrrogues, així com la clàusula 6a del Plec de clàusules
administratives que estableix la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de quatre anys,
previ acord d’ambdues parts.
Vist l’informe de la UT Contractació d’aquest Ajuntament de data 20 de novembre de 2013.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Prorrogar el contracte d’assegurança de la flota de vehicles dels diferents
departament d’aquest Ajuntament a MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A, portant a terme la seva mediació la corredoria FERRER & OJEDA
CORREDURIA DE SEGUROS, SA.
Objecte: Assegurança per a la flota de vehicles dels diferents departaments de
l’Ajuntament
Cia Asseguradora: MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.
Corredoria: FERRER & OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, SA
Durada del contracte: Del 1/01/2014 al 31/12/2014.
Import de la prima: CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (5.684,34€), inclosos els impostos i tributs aplicables.

SEGON. Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa per un import de (5.684,34€)
a nom de MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, essent
l’endossatari Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 26 9202 22400 del pressupost de 2014.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la corredoria d’assegurances,
al departament de Serveis Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació ADO. ISS FACILITY SERVICES, S.A.

VIA PÚBLICA
GGT_13/ 13

Proposta del regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Atès que en data 14 de novembre de 2013 l'empresa ISS FACILITY
SERVICES, S.A., ha presentat en aquest Ajuntament la factura núm. FA 101.151, per un
import de total 65.706,10 €, IVA inclòs, corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als
edificis i dependències municipals d'Olesa de Montserrat, durant el mes de novembre de
2013.
Exp. 233/2013.

Atès que, vist l'informe del cap de l'UA de Manteniment d'Espais Públics amb data
21/11/13, es justifica de manera correcte, tant el concepte com l'import de la factura
anteriorment esmentada, es dona conformitat a aquesta ja que el servei neteja ordinària
dels edificis i dependències municipals, ha estat portat a terme de manera satisfactòria.
Atès que en el pressupost de despeses municipals, a l’aplicació pressupostària
43.9209.22700 - VIA PÚBLICA-EUM-NETEJA I AGENÇAMENT, hi ha consignada la
quantitat suficient per atendre aquesta despesa i s'ha creat la retenció de crèdit número
1.643 per tal d'assegurar el pagament d'aquest servei fins a l'aprovació del nou contracte
general de neteja d'edificis municipals.
Atès que segons Decret de l'Alcaldia en data 29 de juny de 2011, quant excepcionalment i
la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin en un mateix acte, les fases ADO de
l'execució del pressupost i superi els 6.000 €, la competència per a l'aprovació del
reconeixement d'obligacions serà de la Junta de Govern Local.

És per tot això que la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural proposa a
la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada en data 14 de novembre de 2013 per l'empresa ISS FACILITY SERVICES,
S.A., amb núm. de factura FA 101.151, per un import total de 65.706,10 €, IVA inclòs,
corresponent al servei de neteja ordinari efectuat als edificis i dependències municipals,
durant el mes de novembre de 2013.

SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., a la
Tresoreria i a la Intervenció Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació ampliació AD. JUAN SUÑE, SA.

ESPORTS
MVT_13/ 109

Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp.114/13 Ctc.116-13. Atès que per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data de
data 18 de juny de 2013, es va adjudicar el contracte de subministrament de productes
químics necessaris per al tractament de les aigües de les piscines municipals, a l’empresa
JUAN SUÑE, SA.
Vist l’informe de la UT Esports de data 08 de novembre de 2013.

Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent acord:
PRIMER. Incrementar l’autorització i disposició (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 53 342 22199 del pressupost municipal per a l’exercici 2013 en MIL EUROS
(1.000,00€) quedant el seu import en SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (6.227,24€) corresponent al període de juliol a desembre de
2013.
SEGON. Disminuir l’autorització i disposició (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 53 342 22199 del pressupost municipal per a l’exercici 2015 en MIL EUROS
(1.000,00€) quedant el seu import en QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (4.227,24€) corresponent al període de gener a juny de 2015.
TERCER. Notificar l’aprovació d’aquest acord a la UA d’Esports, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

--------------------

Acord núm. 7.

Proposta aprovació declaració de caducitat de llicència d'obres
majors. PROMOCIONS VALCONADA OLESA, SL.

TERRITORI I URBANISME
VLR_13/ 53

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1864/05: Atès que en data 16 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local, va atorgar
un termini d'audiència de deu (10) dies hàbils perquè es puguin presentar les
consideracions que es creguin convenients, a fi de declarar la caducitat de la llicència
d'obres de construcció d'un edifici plurifamiliar , amb aparcament la carrer Arquebisbe
Ramon Torrella núm. 2-4 d'aquesta vila, aprovada per la Junta de Govern Local el dia 14 de
maig de 2007, a la societat PROMOCIONS VALCONADA OLESA, SL.
Atès que han transcorregut els deu deu (10) dies hàbils i no s'ha presentat cap escrit o
al·legació al respecte.
Vist l'informe emès per l'Assessora Jurídica de l'Àrea d'Urbanisme en data 18 de novembre
de 2013, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local d'adopció de l'acord
següent:

PRIMER.- Declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada mitjançant acords de
Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2007, a la mercantil PROMOCIONS
VALCONADA OLESA, SL, per a la construcció d'un edifici plurifamiliar, amb aparcament al
carrer Arquebisbe Ramon Torrella núm. 2-4 d'aquesta vila.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.

--------------------

Acord núm. 8.

Propostes aprovació concessió ajuts econòmics

Acord núm. 8.1. Proposta aprovació ajuts econòmics socials. REGIDORIA DE
BENESTAR
SOCIAL
DE
L'AJUNTAMENT
D'OLESA
DE
MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 30

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
Atès que l’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social
de caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.

Atès que el pressupost municipal per a l’any 2013 preveu la partida 62 .230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’annex adjunt.

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials pels usuaris de l’annex adjunt per import de
DOS MIL NOU CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÉNTIMS
(2.984,27 €)
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62.230.48000 del pressupost municipal per a l’any 2013 per un
import de DOS MIL NOU CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET
CÉNTIMS (2.984,27 €)
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als l'endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.2. Proposta aprovació ajuts econòmics socials. REGIDORIA DE
BENESTAR
SOCIAL
DE
L'AJUNTAMENT
D'OLESA
DE
MONTSERRAT.
SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 31

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
Atès que l’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social
de caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2013 preveu la partida 62 .230.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’annex adjunt.

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:

PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials pels usuaris de l’annex adjunt per import de
DOS MIL CINC CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS (2.560,13 €).
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62.230.48000 del pressupost municipal per a l’any 2013 per un
import de DOS MIL CINC CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS (2.560,13
€).
TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als l'endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible.
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.3. Aprovació concessió de subvenció. CAMPANYA DEL SOMRIURE.
SERVEIS SOCIALS
CRS_13/ 35

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de Serveis Socials es té coneixement que hi ha una part de les famílies
residents en el municipi que tenen serioses dificultats econòmiques i d’altres que sumen a
aquest fet el no tenir entre les seves prioritats la celebració de la diada de reis.
Atès que com a Departament estem d’acord en que poder disposar de joguines es quelcom
necessari en la infància i que les festes nadalenques contemplen un dia destinat a regalar
als nens/es joguines.
Atès que l’Entitat “ Campanya del Somriure” té com objectiu que no hi hagi “Cap infant
sense joguina” i organitzen la recollida de joguines i posterior distribució de les mateixes
entre les famílies que per diferents motius no en poden comprar.
Atès que aquesta entitat , sense afany de lucre, necessita de la col•laboració econòmica
de l’Ajuntament per a poder a sustentar la seva activitat.
Atès que l’Associació Campanya del somriure és la única associació que pot dur a terme
aquests tipus d’activitat en el nostre municipi.
Atès que el pressupost municipal per al 2013 preveu en la partida 62.230 48912
consignació per a transferències a entitats per aquestes activitat.
Atès que la regidora de Benestar Social ha vist l’informe de la Tècnic Cap de Gestió de
Serveis Socials.

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:

PRIMER. Concedir a l’Associació CAMPANYA DEL SOMRIURE amb NIF. G-61420493
d’Olesa de Montserrat una subvenció per import de import de 1.500,00€ per tal de poder
organitzar la recollida i distribució de joguines , corresponent a l’any 2013.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) amb càrrec a la
partida 62.230.48912 de pressupost municipal per al 2013.
TERCER.- Per justificar les subvencions concedides, i d’acord amb l’ordenança
corresponent, cal presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
a) Memòria detallada, amb ingressos i despeses, de l’activitat realitzada.
b) Factures originals o fotocòpies compulsades a nom de l’entitat beneficiària que facin
referència a les despeses de funcionament generades per l’activitat objecte de la
subvenció, que siguin datades l’any en que es fa la petició, adreçada a l’àrea o regidoria
que ha concedit la subvenció.
No es concedirà subvenció als peticionaris que el dia 31 de gener de l’any de la
convocatòria tinguin pendents de justificació subvencions concedides en els exercicis
econòmics immediatament anteriors.
En cas que el sol•licitant no pugui arribar a justificar adequadament la totalitat de l’ import
de la subvenció atorgada, l’Ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de l’ import de la
subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’ import subvencionat i l’ import
justificat.
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, i amb els procediments que cregui
pertinents, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les
quals s’hagin atorgat.
En cas de no aplicar una subvenció, o fer-ho inadequadament, l’Ajuntament podrà instar als
beneficiaris la restitució del seu import pels procediments legalment establerts.
QUART. Condicionar el pagament de dita subvenció a la presentació del certificat de
Hisenda i Seguretat Social.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Associació Campanya del somriure, a la Tresoreria, a
la Intervenció Municipal i a la Regidoria de Participació Ciutadana.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:

Acord núm. 9.1. Proposta aprovació expedient de contractació i plecs de clàusues
contracte serveis assistència jurídica
ALCALDIA
LTL_13/ 57

Proposta de l’Alcaldia

Exp.264-B/13 Ctc.129-13. Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat disposa dels
serveis d’assistència jurídica general mitjançant contracte de data 31 de maig de 2013, una
circumstància no previsible fa que es requereixin uns serveis complementaris d’acord amb
l’informe de secretaria de data 28 de novembre de 2013.
Atès que s’ha de garantir la cobertura a la demanda de l’esmentat servei s’ha d’iniciar un
procediment NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, d’acord amb allò que estableix l’article
174.b del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, que juntament amb el plec general, aprovat per Ple, ha de regir l’adjudicació per
procediment negociat sense publicitat.
Atès que a l’aplicació pressupostària 26 9202 22604 del pressupost municipal 2013 hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 169 i concordants del TRLCSP.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’assistència jurídica amb
caràcter general a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, pel període comprès entre el
mes de desembre 2013 i el mes de maig de 2014, amb un pressupost de QUATRE MIL
SET-CENTS CINQUANTA EUROS (4.750,00€) més NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS
AMB CINQUANTA-CÈNTIMS (997,50€) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord
amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26
9202 22604 del pressupost municipal per a l’exercici 2013 per un import de NOU-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (957,90€) (per reajustaments de
cèntims d’euro), corresponent a la despesa del mes de desembre de 2013.

CINQUÈ. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26
9202 22604 del pressupost municipal 2014 per un import de QUATRE MIL SET-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (4.789,60€) corresponent a la
despesa dels mesos de gener a maig de 2014.
SISÈ. Sol·licitar oferta a l’empresa que està prestant el servei actualment d’acord amb
l’article 174.b del TRLCSP.
SETÈ. Notificar aquest acord a l’Alcaldia, a la Secretaria, al departament de Serveis
Jurídics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.2. Proposta aprovació adjudicació contracte. MOTO RENT & RENTING,
SL
SEGURETAT CIUTADANA
MVT_13/ 112

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Exp. 645/13 Ctc.118-13. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
30 de juliol de 2013 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de
subministrament d’una motocicleta per a la policia local mitjançant modalitat de rènting
sense opció de compra, mitjançant procediment obert.
Vist allò que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general de data 25 d’octubre de 2013 i
d’obertura i valoració de la proposició econòmica de dates 04 i 19 de novembre de 2013, on
la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a MOTO RENT &
RENTING, SL.
Vist el requeriment de data 19 de novembre de 2013, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011.
Atès que s’han presentat els documents següents:




Acreditació del compliment de les obligacions tributàries
Acreditació d’haver constituït la garantia definitiva (d’import 561,60€)
Acreditació d’haver fet efectives les depeses de publicitat de la licitació (d’import

138,00€)
Per tot això, aquest Regidor proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament d’una motocicleta per a la policia local
mitjançant modalitat de rènting sense opció de compra, a l’empresa MOTO RENT &
RENTING, SL, amb un pressupost d’ONZE MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS
(11.232,00€) més DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS (2.358,72€) corresponent al 21% d’IVA, per un període de
quatre anys.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32
132 20400 amb la següent distribució:

Període
Gener – desembre 2014
Gener – desembre 2015
Gener – desembre 2016
Gener – desembre 2017

Import
3.397,68€
3.397,68€
3.397,68€
3.397,68€

TERCER. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
QUART. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
CINQUÈ. En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: exp. 645/13.
SISÈ. Notificar aquest acord a tota els licitadors, a l’adjudicatari, a la Policia Local, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.3. Proposta aprovació adjudicació contracte. CIMCAT SERVEIS, SLU
VIA PÚBLICA
MVT_13/ 115

Proposta de la Regidoria de Manteniment d’Espais Públics
Exp. 1455/13 Ctc.126-13. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
29 d’octubre de 2013 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de serveis per a
l’arrendament de l’enllumenat de Nadal, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Vist allò que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general de data 13 de novembre de
2013 i d’obertura i valoració de la proposició econòmica de dates 19 i 25 de novembre de
2013, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a l’empresa
CIMCAT SERVEIS, SLU.
Vist el requeriment de data 25 de novembre de 2013, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011.
Atès que s’han presentat els documents següents:




Acreditació del compliment de les obligacions tributàries
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
Acreditació d’haver constituït la garantia definitiva (d’import 898,00€)

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a l’arrendament de l’enllumenat de Nadal, a
l’empresa CIMCAT SERVEIS, SLU, amb un pressupost ANUAL de VUIT MIL NOU-CENTS
VUITANTA EUROS (8.980,00€) més MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (1.885,80€) corresponent al 21% d’IVA, per un període de dos anys.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
155 21000 del pressupost municipal per a l’exercici 2014 per un import de DEU MIL
VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (10.865,80€).
TERCER. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
155 21000 del pressupost municipal per a l’exercici 2015 per un import de DEU MIL
VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (10.865,80€).
QUART. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
CINQUÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
SISÈ. En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: exp. 1455/13.
SETÈ. Notificar aquest acord a tots els licitadors, a l’adjudicatari, a la UA Manteniments
d’Espais Públics, a la Brigada Municipal, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.4. Proposta aprovació projecte obres municipals i estudi bàsic de
seguretat i salut. PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL

DE LES RESTES DE LA TORRE DE GUAITA DE SANT SALVADOR
DE LES ESPASES.
TERRITORI I URBANISME
VLR_13/ 40

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp.: 1440/13: Vist el projecte d’obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per títol:
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE LES RESTES DE LA TORRE DE
GUAITA DE SANT SALVADOR DE LES ESPASES d'aquesta vila, redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per
títol: PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE LES RESTES DE LA TORRE
DE GUAITA DE SANT SALVADOR DE LES ESPASES d’aquesta vila, amb un pressupost
final de NOU MIL CENT-TRENTA QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
(9.134,92 €).
SEGON.- Exposar-lo al públic durant el termini de TRENTA (30) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, en aplicació del que disposa l’article 235 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, el qual podrà ser examinat i formular-se les al·legacions que
es creguin oportunes, entenent-se aprovat definitivament cas que no es presenti cap mena
de reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública.
TERCER.- Notificar el present acord als Ajuntaments d'Esparreguera i Vacarisses, a
l'Associació d'Amics de Sant Salvador de les Espases, a la Direcció General de Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Contractació d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 9.5. Proposta aprovació ADO. CLUB BASQUET OLESA.
ALCALDIA
MRN_13/ 69

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 129/2013. Atès que en el Jutjat Social número 23 de Barcelona, s'està tramitant el
procediment d'execució judicial núm. 1734/2010-C.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 9 d'abril de 2013, va acordar
l'adquisició de l'esmentat Pavelló.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 16 d'abril de 2013, va acordar

l'aprovació de la despesa (O), per tal de poder adquirir el Pavelló esportiu propietat del Club
Bàsquet Olesa, que consta inscrit en Registre de la Propietat de Martorell dos, referència
cadastral 7402001/DF0070S/0001/PY, volum 3001, llibre 411 d'Olesa de Montserrat, foli 48,
finca 1544.
Atès que amb Registre d'Entrada de data 12 de novembre de 2013 amb número 10408, el
Jutjat social número 23 de Barcelona, adjunta la Diligència d'Ordenació dictada en data 4
de novembre de 2013, la qual resulta que aquest Ajuntament ha de consignar la quantitat
de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (1.432,28€),
prèviament a poder dictar a favor de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, el decret
d'adjudicació de la finca 1544 del Registre de la Propietat de Martorell número 2.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de l'acord
següent:
PRIMER.- Aprovar l'Autorització, Disposició i Obligació (ADO), per un import total de MIL
QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (1.432,28€), amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 25.9201.22604 “Serv.Jurídics-AG-Jurídics, Contenciosos
i Indemnitzacions” del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant transferència
Bancària a favor del Jutjat Social número 23 amb CIF núm. S-0811001-G, núm. c/c
0606.0000.64.173410 del Banc Español de Crédito (BANESTO).
SEGON.- Notificar aquest acord al Club de Bàsquet Olesa, al Jutjat Social número 23
de Barcelona, als departaments municipals de Secretaria, Intervenció i Tresoreria
pels efectes oportuns.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 10.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a tres quarts de vuit del vespre, de la qual, com a secretària
accidental, estenc aquesta acta de vint pàgines.

